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Geachte heer Van Dam, 

Mede namens de provincies Drenthe en Fryslan willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. 

Naar aanleiding van de fipronil-affaire in de pluimveehouderijsector hebben wij contact gehad met getroffen 
pluimveehouders in onze provincies. 

Uit de gevoerde gesprekken is ons gebleken dat er onder de pluimveehouders veel onduidelijkheid bestaat over 
de interpretatie van de regels, de te nemen maatregelen, de mate van effectiviteit hiervan en de acceptabele 
grenzen van het beoogde eindbeeld . 

Verder ervaren zij de NVWA als weinig proactief en behulpzaam in het geven van de gevraagde duidelijkheid. 
Ook bestaat er onder de pluimveehouders het beeld dat de normen en regels en de interpretatie van Europese 
regelgeving in Nederland fors strenger zijn dan in ons omringende landen. 

Al met al leidt de fipronil-affaire tot forse onzekerheid en financiële druk bij de getroffen ondernemers. 

Om deze redenen verzoeken wij u zich in te spannen de navolgende punten te bewerkstelligen, dan wel te 
bespoedigen: 

duidelijkheid richting de getroffen pluimveehouders over regels, maatregelen, acties en acceptabele 
grenzen van het beoogde eindbeeld inclusief tijdsplanning; 
het instellen, samen met de sector, van een onderzoek naar mogelijkheden voor een landelijk 
noodfonds voor de getroffen bedrijven; 
een duidelijke verbinding tussen de Europese regelgeving en de in Nederland geldende normen en 
regels, waarbij er sprake is van een gelijk speelveld met de andere Europese landen, 
een onderzoek naar het optreden van de NVWA in deze kwestie met aanbevelingen over mogelijke 
verbeterpunten. 
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De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019 32.822.B01 / KvK: 1182023/ IBAN: NL84ABNA0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 



Graag horen wij zo spoedig mogelijk welke acties wij vanuit u en uw min isterie mogen verwachten in dit dossier. 

Hoogachtend 

Gedeputeerde Staten van Groningen, mede 
namens Gedeputeerde Staten van Fryslan en 
Drenthe: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


